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Invitació  

 
 Aquest 2016 es compleixen quaranta-cinc anys de la creació del Departament de Llengua Espanyola 

i Literatures Hispàniques de la Facultat de Filologia de la Universitat de Belgrad, i també deu anys de la 
creació dels Lectorats de Llengua Catalana i Llengua Portuguesa. El 2016 també es compleix el desè 
aniversari de la mort de la fundadora del Departament, la professora Ljiljana Pavlović-Samurović (1935-
2006), que va obtenir el títol de doctora a la Universitat de la Sorbona amb la tesi Les lettres 
hispanoamericaines au „Mercure de France“(1897-1915), dirigida pel famós hispanista francès Charles 
Aubrun.  

Durant tots aquests anys, el Departament de Llengua Espanyola i Literatures Hispàniques ha obtingut 
un gran reconeixement per part del món docent i cultural, tant a Sèrbia com a l’estranger, gràcies a la 
dedicació de tots els seus membres, com també dels estudiants, alguns dels quals s’han convertit en 
excel·lents professors, investigadors o traductors, obrint d’aquesta manera noves perspectives per al 
desenvolupament dels estudis hispànics.  

Per tot plegat, tenim ara el plaer d’invitar-vos a contribuir amb articles per a la monografia Identitat, 
mobilitat i perspectives dels estudis de llengua, literatura i cultura, que tindrà un caràcter internacional i 
interdisciplinari, amb aquesta proposta de temes no vinculant: 
  
1    Identitat 
1.1 Identitat i llengua 
1.2 Identitat i literatura 
1.3 Identitat cultural  
 

2    Mobilitat 
2.1 Exili i diàspora 
2.2 Migracions (emigració, immigració) 
2.3 Colonització 
2.4 Intercanvis culturals (relacions 
científiques i artístiques, recepció, 
cinema) 
 

3    Perspectives 
3.1 Els estudis de llengua 
3.2 Els estudis de literatura 
3.3 Els estudis de cultura  
3.4 El tractament didàctic 
 

 Es convida tots els interessats a enviar fins el 31 de maig de 2016 els seus articles, que hauran 
d’estar redactats d’acord amb les Normes de publicació (que es troben adjuntes) en un d’aquests idiomes: 
espanyol, català, portuguès, francès o anglès. Els articles s’han d’enviar a l’adreça imp2016@fil.bg.ac.rs. 
 

Agraïm a l’avançada el vostre interès. 
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